
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/19/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

বর্উ ইয়ম্বকন র বিম্বক যে েীতকালীর্ আিহাওয়া ও তীব্র ঠাণ্ডা তাপমাত্রা যেম্বয় আসম্বে যস বিষম্বয় 

গভর্নর কুওম্বমা সতকন  কম্বরম্বের্  

  

এই সপ্তাম্বহর যেষ বিম্বক বর্উ ইয়কন  আপম্বেট-এর পিূনাঞ্চম্বল েয় ইবঞ্চ পেনন্ত তুষারপাত এিং সম্ভািে 
যরকর্ন  পবরমাণ ঠাণ্ডা পড়ার পিূনাভাস রম্বয়ম্বে  

  

তুষারেকু্ত ও িরফাচ্ছন্ন অিস্থায় েুটির বিম্বর্ চলাম্বফরা ও গাবড় চালাম্বর্া কঠির্ কম্বর তুম্বলম্বে  

  

তীব্র ঠাণ্ডা থোংকসবগবভং চলাকালীণ িাসার িাইম্বরর পবরম্বিেম্বক বিপজ্জর্ক কম্বর তুম্বলম্বে  

  
  

গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ নর্উ ইয়র্ন বোসীমেরমর্ আসন্ন নের্গুম োমে ববরী ড্রোইনভিং অবস্থো ও েীব্র শীমের 

প্রস্তুনে নর্ময় রোখোর আহ্বোর্ জোনর্ময়মের্, র্োরণ শীের্ো ীর্ আবহোওয়ো ও এর্টি শনিশো ী আর্ন টির্ বশেয 
প্রবোমহর পূবনোভোস রময়মে যো মঙ্গ বোর সর্োম র নেমর্ রোমজয হোর্ো নেমে পোমর এবিং সপ্তোমহর শশষ পযনন্ত চ মে 

পোমর। েয র্যোশর্ো  ওময়েোর সোনভন স (National Weather Service) র্যোনপটো  নরনজয়র্, নমড-হোডসর্ 

ভযোন , এবিং সোেোর্ন টিয়োর ও শমোহর্ ভযোন র জর্য রোে 1 টো শেমর্ শীের্ো ীর্ আবহোওয়ো সের্ীর্রণ চো ু 
র্রমব। যো মঙ্গ বোর সর্ো  শেমর্ সন্ধ্যো পযনন্ত চ মব। নর্েু নর্েু এ োর্োয় েয় ইনি পযনন্ত েুষোর পড়মে পোমর। 

এেোড়ো, বুধবোর সর্োম র নেমর্ এর্টি শনিশো ী আর্ন টির্ বশেয প্রবোহ এসব এ োর্োয় আঘোে হোর্মে পোমর বম  

পূবনোভোস রময়মে যোর সোমে শরর্ডন  পনরমোণ শীে  েোপমোত্রো ও েুষোর পড়মে পোমর। গোনড় চো র্গণ সড়মর্ 

বরমের আস্তরমণর শেখো শপমে পোমরর্ এবিং েোমের চ োচম র অনেনরি সের্ন েো বজোয় রোখো উনচে, এেোড়ো 
সব নর্উ ইয়র্ন বোসীমর্ েীব্র ঠোণ্ডোয় বোসোর বোইমর েোর্ম  নর্রোপমে চ োমেরোর আহ্বোর্ জোর্োমর্ো হমে।  

  

“আমোমের এখোমর্ আবোরও শীের্ো ীর্ আবহোওয়ো হোর্ো নেময়মে, যোর সোমে যুি হময়মে েুষোর, বৃনি ও েীব্র 

ঠোণ্ডো েোপমোত্রো, যোর েম  যোেোয়ে ও বোইমরর র্মনর্োণ্ড এই েুটির নের্গুম োমে নবপজ্জর্র্ হময় উঠমে পোমর,” 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। “আমরো এ ধরমর্র আবহোওয়ো ঘনর্ষ্ঠভোমব পযনমবক্ষণ র্রনে, যেোযে উপর্রণ ও 

সিংস্থোর্ প্রস্তুে র্রনে যোমে আমরো সড়র্গুম ো চ োচম র উপমযোগী রোখমে পোনর ও নর্উ ইয়র্ন োরমের নর্রোপে 

রোখমে পোনর।”  

  

মঙ্গ বোর সর্োম  শুরু হময় নর্উ ইয়মর্ন র শবনশরভোগ জমুড় েুষোরপোমের পূবনোভোস রময়মে, পোশোপোনশ র্যোনপটো  

নরনজয়র্,  িং আই যোন্ড, নমড-হোডসর্ ভযোন  ও নর্উ ইয়র্ন  নসটি এ োর্োয় নর্েু বৃনিপোমেরও সম্ভোবর্ো রময়মে। 



 

 

েোপমোত্রো 20 েশমর্র নর্মচর নের্ শেমর্ 40 েশমর্র-এর নর্মচ েোর্মে পোমর এবিং আধো ইনি শেমর্ েয় ইনি 

পযনন্ত েুষোর জমমে পোমর।  

  

বুধবোর নবমর্ম  নর্উ ইয়মর্ন র নেমর্ েীব্র আর্ন টির্ বশেয প্রবোহ হোর্ো নেমে পোমর এবিং সোমে ঠোণ্ডো েোপমোত্রো ও 

েুষোরপোে হমে পোমর যো সোন্ধ্যর্ো ীর্ শযোগোমযোগমর্ বযহে র্রমে পোমর। েুষোরপোমের েম  জমো েুষোমরর 

আস্তরণ সোধোরণে র্ম হম ও, এর েম  েনৃিমগোচরেো নর্েু সমময়র জর্য হ্রোস শপমে পোমর এবিং এর সোমে দ্রুে 

নর্ম্নগোমী েোপমোত্রো যুি হম  রোস্তোর অবস্থো বরেোেন্ন এবিং নবপজ্জর্র্ হময় উঠমে পোমর। সন্ধ্যোর পমরর নেমর্, 

আরও শবনশ শীে পড়মে পোমর যো েযোিংর্সনগনভিং রোে পযনন্ত প্র নিে হমে পোমর। ঘণ্টোয় 40 মোই  শবমগ ঝমড়ো 
েমর্ো হোওয়ো এবিং েশ নডনির নর্মচর েোপমোত্রোর েম  শরূ্য নডনি শেমর্ মোইর্োস 10 নডনি েোপমোত্রোর নবপজ্জর্র্ 

বশেয প্রবোহ বময় আর্মে পোমর। েযোিংর্সনগনভিং-এর সময় েোপমোত্রো ঠোণ্ডোই েোর্মব বম  আশিংর্ো র্রো হমে, েমব 

েো েশ শেমর্ 20 েশমর্র নর্মচর নেমর্র নডনি পযনন্ত উঠমে পোমর এবিং হো র্ো বোেোস েোর্মে পোমর। এই ঠোণ্ডো 
আবহোওয়ো শুক্রবোর সর্ো  পযনন্ত চ মব যোমে েোপমোত্রো 10 নডনি শেমর্ মোইর্োস 10 নডনির মমধয উঠোর্োমো 
র্রমব।  

  

আবহোওয়ো পযনমবক্ষণ, সের্ীর্রণ, উপমেশর্ এবিং সবনমশষ পূবনোভোমসর এর্টি সমূ্পণন েোন র্োর জর্য, নভনজট 

র্রুর্ র্যোশর্ো  ওময়েোর সোনভন স (National Weather Service) ওময়বসোইট।  

  

তীব্র ঠাণ্ডায় বর্রাপত্তা  
শমৌসুমী শপোশোর্-আশোর্ পনরধোর্ র্রুর্  

• শ ো ো, হো র্ো, এর্োনধর্ আস্তরণ-নবনশি গরম র্োপড় পনরধোর্ র্রুর্। আস্তরমণর মমধয 
আটমর্ পড়ো বোেোস ইর্সযুম টমরর র্োজ র্মর। ঘোম হওয়ো এড়োমে, শযটো শেমর্ ঠোণ্ডো শ মগ 

শযমে পোমর, র্োপমড়র আস্তরণ খুম  শে ো শযমে পোমর। বোইমরর শপোশোর্ েঢ়ৃভোমব শবোর্ো, পোনর্ 

শরোধর্, এবিং মোেোর টুনপ-যিু হমে হমব।  

• মোেোয় সবসময় এর্টি হযোট বো টুনপ পনরধোর্ র্রুর্ র্োরণ আপর্োর শরীমরর প্রোয় অমধনর্ 

েোপমোত্রো মোেোর শখো ো েো ু নেময় শবনরময় শযমে পোমর।  

• আপর্োর েুসেুসমর্ েীব্র শীে শেমর্ সরুক্ষো নেমে স্কোেন  নেময় মুখমণ্ড  শ মর্ রোখুর্।  

• র্নি  োর্মে হোেমমোজোর শচময় েস্তোর্ো অনধর্ র্োযনর্র র্োরণ আঙু গুম ো পরস্পমরর সিংস্পমশন 
অনধর্ উষ্ণ েোমর্।  

  

কাবয়ক শ্রম  

শীমের ঝমড়ো পনরনস্থনে এবিং বশেয প্রবোহ এর্ প্রর্োর প্রোণঘোেী আবহোওয়ো র্োরণ ঠোণ্ডো েোপমোত্রো আপর্োর 

হৃেনপমণ্ড বোড়নে চোপ শেম । অনেনরি পনরশ্রম, শযমর্ েুষোর পনরষ্কোর র্রো, ময় ো সোে র্রো অেবো গোনড় 

ধোক্কো শেওয়ো আপর্োর হোটন  এটোমর্র ঝুুঁ নর্ বোড়োমে পোমর।  

  

এসব সমসযো এড়োমে, নর্মম্নোি পরোমশন শমমর্ চ ুর্:  

• উষ্ণ েোকুর্, গরম র্োপড়-শচোপড় পনরধোর্ র্রুর্ এবিং বোইমর র্োজ র্রোর সময় ধীমর র্োজ 

র্রুর্।  

• অনেনরি পনরশ্রম এড়োমে ঘর্ঘর্ নবশ্রোম নর্র্।  

• বুমর্ বযোেো অর্ুভব র্রম  – েোমুর্ এবিং েৎক্ষণোৎ র্োমরো সোহোযয নর্র্।  

  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank


 

 

হাইম্বপাথারবময়া  
েীঘন সময় ঠোণ্ডো েোপমোত্রোয় েোর্ম  হোইমপোেোরনময়ো হমে পোমর, নবমশষ র্মর নশশু ও বদৃ্ধমের।  

  

নর্মম্নোি উপসগনগুম োর নেমর্ শখয়ো  রোখুর্:  

• মমর্োমযোগ নেমে র্ো পোরো  
• েবুন  সমন্বয়  

• র্েোয় অস্পিেো  
• ঘুমঘুম ভোব  

• অবসোে  

• েীব্র র্োুঁপনুর্র পর হঠোে র্মর র্োপুনর্ শেমম যোওয়ো  
  

শর্োমর্ো বযনির শরীমরর েোপমোত্রো যনে 95 নডনি েোমরর্হোইমটর নর্মচ শর্মম যোয়, েোহম  েৎক্ষণোৎ জরুনর 

নচনর্ৎসো সহোয়েো নর্র্। শেজো র্োপড় খুম  শে ুর্, শরোগীমর্ গরম র্ি  নেময় মুমড় শে ুর্, এবিং বোইমরর 

সোহোযয আসোর আগ পযনন্ত শরোগীমর্ গরম, অযো মর্োহ  ও র্যোমেইর্ নবহীর্ ের  পোর্ র্রমে নের্।  

  

ফ্রেিাইট  

শীমের নেমর্ যোরো বোইমর র্োজ র্মর বো শখ োধ ুো র্মর েোমের অজ্ঞোমেও ফ্রস্টবোইট হমে পোমর। ফ্রস্টবোইট 

শরোমগর শুরুর নেমর্ শর্োমর্ো বযোেো র্রমব র্ো, সুেরোিং নর্মম্নর নবপে সিংমর্েগুম োর প্রনে  ক্ষয রোখমবর্:  

• প্রেমে, ত্বমর্ অসোড়েো শবোধ হমে পোমর এবিং রনঙর্ হময় শযমে পোমর। েোরপর এটি সোেো বো 
ধূসর-হ মে রূপ নর্মে পোমর। ফ্রস্টবোইমট আক্রোন্ত ত্বর্ স্পমশনই নশরনশমর অর্ুভূনে হমে পোমর।  

• ফ্রস্টবোইট হমে পোমর সমেহ হম , শরোগীমর্ এর্টি উষ্ণ স্থোমর্ সনরময় নর্র্। আক্রোন্ত স্থোর্টি গরম 

ও শুর্মর্ো নর্েু নেময় শ মর্ নের্। র্খমর্ো ঘষোঘনষ র্রমবর্ র্ো।  

• েোরপর অনেসত্ত্বর শর্োমর্ো ডোিোমরর র্োমে অেবো হোসপোেোম  নর্ময় যোর্।  

  

বর্রাপি োত্রা  
নর্রোপে ড্রোইনভিং এর নর্েু সবমচময় গুরুত্বপূণন পরোমশনগুন র অন্তভুন ি হ :  

• যখর্ শীের্ো ীর্ ঝড় আঘোে হোমর্, েখর্ প্রময়োজর্ র্ো হম  ড্রোইভ র্রমবর্ র্ো।  

• শসেুগুম োয় সোবধোর্েো অব ির্ র্রুর্ শযমহেু বরে শসখোমর্ রোস্তোর শচময় দ্রুে জমোট বোুঁমধ।  

• শভজো পোেো রোস্তোমর্ নপনে  র্রমে পোমর, েোই যখর্ই সোমমর্ েোমের এর্টো স্তুপ আসমব, েখর্ 

আমরো ধীর গনেমে গোনড় চো োমর্োটো গুরুত্বপূণন।  

• আপর্োমর্ আবনশযর্ভোমব ভ্রমণ র্রমে হম , এটো নর্নিে র্রুর্ শয আপর্োর গোনড়মে র্ি , 

শব চো, ফ্ল্যোশ োইট ও অনেনরি বযোটোনর, অনেনরি গরম র্োপড়, এর্ শজোড়ো টোয়োর শচর্, 

বযোটোনর বসু্টোর েোর, সহমজ শনি প্রেোর্র্োরী খোবোর এবিং নডসমেস ফ্ল্যোগ নহমসমব বযবহোর 

র্রমে উজ্জ্ব  রমঙর র্োপমড়র মমেো টিমর্ েোর্োর সরঞ্জোমোনে েোমর্।  

• প্লোনবে রোস্তোর উপর নেময় গোনড় চো োমবর্ র্ো; ঘুমর নগময় অর্যনের্ নেময় যোর্। প্রনে ঘণ্টোয় েইু 
মোই  শবমগ বময় চ ো জ  এর্টো রোস্তো বো শসেু শেমর্ গোনড় ভোনসময় নর্ময় শযমে পোমর।  

• শযসব জোয়গোয় র্েী বো জ প্রবোহ হঠোৎ বৃনদ্ধ শপময় বর্যো আর্মে পোমর, শযমর্ হোইওময়র গেন , 
শসেু ও নর্চুুু এ োর্ো, শসখোমর্  ক্ষয রোখুর্।  



 

 

• যনে আপনর্ আপর্োর গোনড়র নভেমর েোমর্র্ আর আপর্োর চোরপোমশ জ  দ্রুেমবমগ বোড়মে 

েোমর্, েোহম  অনব মি গোনড় শেমড় চম  যোর্।  

  

উপরন্তু, শীের্ো ীর্ ঝমড়র সমময় সবমচময় শবনশ মেুৃয ও আঘোমের র্োরণ হ  পনরবহর্ েঘুনটর্ো। ড্রোইনভিং 
শুরুর আমগ, আপর্োর গোনড় যোমে বরে ও েুষোরমুি েোমর্ েো নর্নিে র্রুর্; ভোম ো েনৃিশনি ভোম ো ড্রোইনভিং 
এর চোনবর্োঠি। েোমোর জোয়গোগুম োর পনরর্ল্পর্ো র্রুর্ এবিং গোনড়গুন র মমধয েরূত্ব বজোয় রোখরু্, অনেনরি 

সের্ন  েোকুর্, ও মমর্ রোখুর্, বোেোস েোনড়ে েুষোরপুঞ্জ শেোট শেোট নশশুমের আড়ো  র্মর নেমে পোমর। অনধর্ন্তু, 

সবসময় রোস্তো ও আবহোওয়োর পনরনস্থনের সোমে আপর্োর গনে শম োর্।  

  

সব রোস্তোর শমোটরচো র্মের জর্য এটো গুরুত্বপূণন শয শনোপ্লোও ঘণ্টোয় 35 মোই  পযনন্ত গনেমবমগ চম  যো অমর্র্ 

শক্ষমত্রই ন নখে গনে সীমোর শেমর্ র্ম, এটো সুনর্নিে র্রমে শয েড়োমর্ো  বণ ড্রোইনভিং শ মর্ েোমর্ ও রোস্তোয় 

েনড়ময় র্ো পমড়। বোরিংবোর ইন্টোরমস্টট হোইওময়মে, শনোপ্লোও পোশোপোনশ র্োজ র্মর, শযমহেু অমর্র্গুম ো শ র্ 

এর্সোমে পনরেন্ন র্রোর এটো সবমচময় র্মনক্ষম ও নর্রোপে উপোয়।  

 

এেোড়োও শমোটরচো র্ ও পেচোরীমের এটো মোেোয় রোখো উনচৎ শয শনোপ্লোও ড্রোইভোরমের েনৃিসীমো সীনমে েোমর্, 

এবিং শনোপ্লোও এর আর্োর ও ওজর্ শর্ৌশম  ও দ্রুে েোমোমর্ো র্ির্র র্মর শেোম । শনোপ্লোও এর শপের্ শেমর্ 

বরে ওড়োমর্ো অেযোনধর্ ভোমব েনৃিশনি হ্রোস র্রমে বো শহোয়োইটআউট অবস্থোর র্োরণ ঘটোমে পোমর। 

শমোটরচো র্মের শনোপ্লোও শর্ পোর র্মর যোওয়োর শচিো বো শপেমর্ খুব র্োেোর্োনে যোওয়ো উনচৎ র্য়। 

শমোটরচো র্মের জর্য সবমচময় নর্রোপে জোয়গো হ  শনোপ্লোও এর শবশ শপেমর্ শযখোমর্ রোস্তো পনরষ্কোর ও 

 বর্োি।  

  

এমজনির প্রস্তুনে  

শস্টট নডপোটন মমন্ট অব েোিমপোমটন শর্ (State Department of Transportation) শনো শলোয়োর, কু্ষদ্রের প্লোও 

েোর্, শ োডোর ও শিডোর সহ প্রোয় 1,600 বড় ডোম্প েোর্, 175টির শবনশ মোঝোনর ক্ষমেোর প্লোও এবিং আমরো 
শেশে অর্যোর্য সরঞ্জোমোনে বযবহোর র্মর ঝমড়র শমোর্োমব ো র্মর। শীের্ো ীর্ ঝমড়র অিগনেমে সমি শস্টট 

জমুড় রোস্তো সুরনক্ষে রোখমে সোহোযয র্রমে এই সরঞ্জোম এর পোশোপোনশ 3,500 এর শবনশ র্োযনর্েন ো ও 

সুপোরভোইজোর নর্ময়োগ র্রো হময়মে।  

  

শমোটরচো র্মের যোত্রোর পূমবন 511NY এখোমর্ শেখমে www.511NY.org বো শমোবোই  অযোপ ডোউর্ম োড 

র্রমে মমর্ র্রোমর্ো হমে। এই নবর্োমূম যর পনরমষবোটি বযবহোরর্োরীমের রোস্তোর অবস্থো শেখোর সুমযোগ শেয় এবিং 
এমে রময়মে এর্টি শীমের যোত্রোর সের্ীর্রণ পদ্ধনে যো বোস্তব-সমময় যোত্রোর নরমপোটন  ও শর্োর্ শর্োর্ শস্টট রোস্তো 
পনরষ্কোর, শভজো বো বরমে  োর্ো েো প্রেশনর্ র্মর। পদ্ধনেটি শমোটরচো র্মের যোত্রো র্রো আমেৌ সমীচীর্ নর্র্ো েো 
নর্ধনোরণ র্রমে এর্টো উপর্োরী সিংস্থোর্ প্রেোর্ র্মর।  

  

থ্রুওময় অমেোনরটির (Thruway Authority) 632 জর্ সপুোরভোইজোর ও চো র্ আমে যোরো সমি শস্টট জমুড় 

240টি বড় শনোপ্লোও, 123টি মোঝোনর শনোপ্লোও, 10টি শটো প্লোও এবিং 53টি শ োডোর নর্ময়োগ র্রমে এবিং 
124,000 টমর্রও শবনশ রোস্তোর  বণ প্রময়োগ র্রমে প্রস্তুে। থ্রওময়মে শীমের আবহোওয়ো অবস্থোর বযোপোমর 

শমোটরচো র্মের সের্ন  র্রমে ববনচত্রময় বোেন ো নচহ্ন, হোইওময় সের্ন েো শরনডও এবিং শসোশযো  নমনডয়ো বযবহোর 

র্রো হয়। এেোড়োও থ্রুওময় অমেোনরটি শমোটরচো র্মের েোমের শমোবোই  অযোপ ডোউর্ম োড র্রমে উৎসোনহে 

র্মর যো iPhone ও Android নডভোইমস নবর্োমূম য উপ ভয। অযোপটি শমোটরচো র্মের বোস্তব-সমময় েোনের্ 

http://www.511ny.org/
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html


 

 

এবিং নের্ নর্মেনশর্ো সহোয়েো  োমভর সরোসনর সুমযোগ প্রেোর্ র্মর। এেোড়োও শমোটরচো র্রো TRANSalert 

ইমমইম র জর্য সোইর্ আপ র্রমে পোমর যো সমি থ্রুওময় জমুড় সবনমশষ েোনের্ পনরনস্থনে প্রেোর্ র্মর এখোমর্। 
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